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Boken er tilegnet ”sotingene” som bygget Fritzøe Værk 
og Langestrand, og dagens ”sotinger” som forvalter arven.

Et spøkelsesaktig glimt av  
trekullageret og marsov-
nen fra 1845. Utsnitt av et
fotografi fra 1865 - kort tid 
før marsovnen ble revet.
Fotografiet viser Lange-
strand sett fra Tollerodden. 
Det eneste eksisterende 
fotografi av marsovnen i 
Hammerdalen.
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Først og fremst en uforbeholden og stor takk til Langestrands Nyttige Selskab som gjorde det mulig å 
skrive og gi ut denne boken.

Uten min kone Bente Bjerknes` støtte og utrettelige arbeidsinnsats, faglige råd og journalistiske evner 
ville denne boken ikke sett dagens lys. Uten Ragnar Ridder-Nielsens grunnfaste tro på bokprosjektet og  
kunnskap om lokalhistorien og lokalmiljøet, Dyveke Basts råd, kunnskaper, pedagogiske sans og rødbly-
ant, samt Gunnar Christie Wasbergs milde formaninger, klokhet og kunnskap om både de brede linjer 
og om smått og stort på Langestrand, ville boken ikke funnet sin form og kommet i mål. I Gunnar Christie 
Wasbergs ord har jeg hørt en dyp og ektefølt kjærlighet til verkssamfunnet Langestrand.

En stor takk til Riksantikvaren som generøst har stilt gamle fotografier fra sitt arkiv vederlagsfritt til disposi-
sjon for boken og med ekspressfart sørget for digital kopiering. Takk også til Riksarkivet og deres fotograf 
som forserte ventelisten i sluttspurten av boken.

Privatpersoner og Larvik Museum som har stilt til rådighet fotografier og gjenstander for arbeidet med 
boken er vi også stor takk skyldig. Videre fortjener velvillige personer i Larvik kommune takk for hjelpsom-
het og hurtig ekspedering av våre ønsker rundt kart og arkivmateriale. Og ikke minst takk til Jens-Henrik 
Sørensen og Helge Pedersen - ekte sotinger med brennende interesse for stedets historie. Uten slike 
diskusjonspartnere ville noen gåter fremdeles vært uløst.

En stor takk til Østlands-Posten som velvillig har stilt sitt billedmateriale til disposisjon. 

Og ikke minst en stor takk til alle på Langestrand, sotinger og andre, som har utholdt forfatterens nær-
gående fotoregistreringer og stilt opp for å fortelle hva de husker og vet om bydelen. Det kreves sted-
lig tilhørighet utover det vanlige for å oppnå hedersbetegnelsen ”soting”. Måtte tittelen leve videre 
sammen med Langestrands egenart.

Larvik, 19 november 2006
                                                                                          
Ragnar Kristensen
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FORORD

Langestrands Nyttige Selskab hadde sitt 125 års jubileum på Larvik Museum i Verkensgården 
i 2002. Da ble det klart for styret at Langestrands mange eldre bygninger og de menneskene 
som engang bygde og bodde her, manglet. Husene og menneskene på bildene stod ikke 
klart nok fram fra historiens glemsel, og vi tenkte: Hvem bygde husene og hva levde de av? 
Da vi forstod hva de eldre fortalte om, at generasjoner på Langestrand hadde tilhørighet til 
Fritzøe Jærnverk, så vi hva som manglet. Vi måtte bare prøve å få deres felles historie fram. Vi 
håper at dere som leser boken føler at vi har klart mye av dette. 
     Vi ønsker selvfølgelig også å oppnå at de som i dag bebor disse husene, føler det ansvaret 
og den kjærligheten som må være der for å ivareta vår felles kulturarv. Å ivareta Langes-
trands miljø er viktig. I våre dager, når det ikke er nødvendig å spasere til arbeidet, søker vi 
andre verdier. Vårt felles bomiljø og dets historie er blitt kjent og derfor stiger prisene her mer 
en gjennomsnittet. Vi har en verneplan som i 1986 ble vedtatt av våre politikere. La oss håpe 
at de fortsatt vil være med på å styrke den, og ser at det ligger store samfunnsmessige verdier 
i slike bomiljøer. 
     Elva Nannarå (Farriselva) er oppstarten til det hele. Mølledrift er dokumentert helt tilbake til 
1300 tallet. Utviklingen videre har vært enorm sett med norske øyne. Riksantikvaren sier at Rø-
ros, Kongsberg og Langestrand står i en særstilling i norsk industrihistorie. Vi ønsker vel å ivareta 
dette? Sannsynligvis kan vi si at Larvik ikke ville fått sitt grevskap uten jernverket.
     Da vi startet innsamlingen av materiale, ble det fort klart for vår redaktør og forfatter, som 
jeg uten beskjedenhet påstår har gjort en kjempejobb, at dette må bli flere bøker. Vi fant ma-
teriale til minst tre bøker! Detektivjobb i gamle arkiver viste det. Da oppstod et luksusproblem. 
Hvordan legger vi dette opp? Redaksjonskomitè og forfatter kom sammen og resultatet ble 
det dere nå holder i hånden. Kanskje noen savner noe, men vi er ikke ferdige med vår felles 
historie. Vi kom bare fram til 1868. 
     Vi må takke for at Fortidsminneforeningen fattet interesse for prosjektet. De har bistått med 
stor faglig kompetanse og støtte. Til sist vil jeg som leder av Langestrands Nyttige Selskab takke 
alle dere som har stilt opp på våre dugnader, og som betaler medlemskontigent. Jeg vil påstå 
at uten dere ville vi ikke hatt økonomi til å utgi boken. Støtten fra det offentlige har beklage-
ligvis vært null. La oss håpe at de ved neste korsvei er tilstede. Men husk: Sotingene har alltid 
klart seg sjøl.                    
Leve Republikken Langestrand!
                                                            Ragnar Ridder-Nielsen, leder Langestrands Nyttige Selskab
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Fortidsminneforeningen avdeling Vestfold er glad for initiativet Langestrands Nyttige Selskab 
har tatt for å få til en bok om Langestrands mennesker, bygningsmiljø og historie. Vi setter pris 
på det årelange samarbeidet med den tradisjonsrike lokale velforeningen og at samarbei-
det har  resultert i felles utgivelse av denne boken. 
     Boken om Langestrand og Fritzøe Værk skal være til nytte og glede som oppslagsverk, 
lokalhistorisk kunnskapskilde for folk flest og skoleelever som arbeider med lokalhistorie. Lange-
strandhistorien, verkshistorien og artige og rørende opplysninger om folk flest og kjente perso-
ner i bydelen gir detaljene til det store bildet. For å kunne bevare kreves et oppmerksomt blikk 
- på gatenett, bygningsrester og særtrekk ved byggeskikken. Langestrands historie er sære-
gen i nasjonal sammenheng og er blitt til i samspill mellom lokale og internasjonale impulser.
     Fortidsminneforeningen er en nasjonal verneorganisasjon basert på fylkes- og lokallag. For-
tidsminneforeningen har mange oppgaver og utfordringer. Vi har i en årrekke vært engasjert 
i ulike bevaringssaker på Langestrand fordi bydelen er enestående i norsk historie. Vi har prio-
ritert Langestrand fordi bydelen betyr mye.  Vi vet at ”sotingene” er stolte av bydelen sin og vi 
håper boken både bidrar til å spre kunnskapen innbyggerne har om egen historie og at den 
vil åpne øynene på andre og lære folk å se og tolke det de ser.  Utfordringen går til offentlige 
myndigheter som har det overordnede ansvaret for bydelens fremtidige bevaringsstatus.
      Bokens vandreruter tar utgangspunkt i dagens fysiske spor, arkivet over historien. Det krever 
kunnskap å tolke sporene. Kunnskap er det beste vern og kan sikre at bevaring og utvikling 
av miljøet skjer forsvarlig, uten å forringe enkeltdelene eller sammenhengen mellom bebyg-
gelsen, innsjøen, elven, strandsonen og havet. Bokens formål er å spre kunnskap om en bydel 
med stolthet over egen kultur og de  verdier som er skapt i området gjennom generasjoner. 
Måtte boken om Langestrand formidle den  kunnskapen som er nødvendig for å verne et 
område av nasjonal betydning. 
                                                        Dyveke Bast, leder Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling

Langestrands Nyttige Selskab og Fortidsminneforeningen avdeling Vestfold retter en stor takk 
til dr. philos Gunnar Christie Wasberg for hans engasjement i redaksjonsarbeidet. Han er selv 
en ekte ”soting”, en kapasitet kjent fra utallige foredrag, kurs, vandringer og bøker med te-
maer fra hans barndoms- og ungdomsmiljø. Hans vide kunnskaper om historie, samtid og syn 
for de store linjer har vært en inspirasjon som preger bokens innhold. Vi takker også redak-
sjonsmedlem Bente Bjerknes for hennes engasjement. Hun har  bakgrunn fra bl.a. journalistisk 
arbeide med foreningens publikasjoner. Forfatter Ragnar Kristensen har laget en bok som et-
ter vår oppfatning bør være tilstede i bokhyllene til alle som er interessert i historien om Lange-
strand og Fritzøe Værk. 
                                                       
Redaksjonskomitèen har bestått av dr.philos. Gunnar Chr. Wasberg, Dyveke Bast, Bente Bjerk-
nes, Ragnar Ridder-Nielsen og forfatter/redaktør Ragnar Kristensen. Redaksjonskomiteen tak-
ker: Larvikbanken, Østlands-Posten, Riksantikvaren og Fortidsminneforeningens hovedstyre.



nelser endret seg noe over tid skaper feller, men stort sett er det 
mulig å nøste opp begivenheter og rekkefølger. 
     I pantebøkene finnes materiale om eiendomsoverdragelser, 
tinglysinger og utpantingsforretninger. Et nærgående innblikk 
i forgangen hverdag. Mange tomter ble festet og når vi snak-
ker om eiendom, beskriver vi ikke nødvendigvis eiendomsrett til 
tomten, ofte bare til bygningene. Finner man et skifte etter en 
avdød, kan fangsten bli stor. Når boet gjøres opp kommer mye 
for dagen. Hjemmets møblering, smått og stort ble lagt frem til 
skue. Ikke minst gir folketellingene opplysninger om beboeres 
navn, familier, yrker og annet. Setter vi disse kildene i sammen-
heng, får vi et bilde av en tid. Av og til kan en liten personlig be-
merkning i margen bryte isen mellom vår tid og forgangen tid. 
     Kartene, fotografiene, illustrasjonene, maleriene, alt som er 
skrevet tidligere, og ikke minst våre egne registreringer på Lan-
gestrand er viktige kilder. Å se steder, bygninger og rester etter 
konstruksjoner med nye, nysgjerrige øyne, med kildematerialet i 
bakhodet er spennende! Det jevne og grå blir historie. 
     En viktig kilde er hva folk kan fortelle. Eldre mennesker vet 
svært mye, men undervurderer ofte betydningen av kunnska-
pen sin. Ting folk selv har opplevd som del av hverdagen, er for 
oss små lysglimt av forgangen tid - utsatt for evig glemsel om 
det ikke gjenfortelles. Historien om tiden frem til 1868 er i mindre 
grad en del av denne hukommelsen enn den nyere historien. 
La dette være en oppfordring til å dele  kunnskaper med oss. 
Ikke undervurder betydningen av det du vet. 
     Det vil være meninger om valg av ord. Vi bruker betegnelsen 
marsovn, ikke masovn som er vanlig nå, fordi utrykket marsovn 
viser til jernets symbol og brukes i de lokale kildene. Ordbruken 
endret seg, f.eks. ble Friis Pedersen omtalt som ”massemester”, 
men på gravplaten er han ”OberMarsMæster”. Istedenfor det 
folkelige uttrykket Verkensgården har vi valgt Værksgården. 
Med et annet utgangspunkt kunne vi valgt annerledes.
     Glimt i kildene forteller om en verden ulik vår egen. Mye som 
ikke er fortalt her, vil komme i senere bind. Våre fortolkninger 
kan diskuteres, og det vil oppdages feil. Å gi en beskrivelse av 
dette området er et vågestykke, men skomakeren, byggmes-
teren, smeden, marsmesteren, kullkjøreren og enken på under-
støttelse blir synliggjort for vår tid. 
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FARRIS

Breddfull av trygghet
for trær
som dier og gir tilbake

for tørstende teknikk
med lange sugerør
under vannspeilet

for elleville blikk
som rekker en dukkert
idet E18 feier forbi

for masende mylder
av mennesker

og for lille meg
som vektløs kan strekke
en vårlysten kropp
mens myke bølger 
        i hud og vann
finner hverandre

                   Lillian Skow

Fra ”Øyeblikk”
Færder Forlag 2004

INNLEDNING

Bydelen på vestsiden av Farriselven i Larvik har en fengslen-
de historie og bærer på kvaliteter som kvalifiserer til nasjonal 
verneverdi. Til tross for tap av kulturminner gjennom årene er 
det grunn til å fremheve Langestrands kvaliteter som gammelt 
verkssamfunn. Uten Fritzøe Værk, uten Farrisvannet, elven og 
havet ville bydelen vært en av mange tettsteder langs kysten. 
Derfor vies Fritzøe Værk mye oppmerksomhet.
     Boken skulle favne om Langestrands utvikling fra 1600-tallet 
frem til idag. Byvandring og historisk fordypning i et og samme 
bind, men kildematerialet er så rikt at bare omstrukturering halte 
prosjektet i havn. Bokprosjektet er delt i tre faser. Dette er  første 
fase. Målet er å vise historien gjennom bygningene. Bygninger 
er stofflige uttrykk for forgangen historie.
     Hovedvekten i dette bindet er lagt på jernverksperioden  fra 
midten av 1500-tallet til 1868. Til tross for mange ytre endringer 
eksisterer fortsatt de fleste bygningene som ble oppført innen-
for dette tidsrommets siste halvdel. Fortellingen stopper der tett-
bebyggelsen opphørte og den spredte bebyggelsen begynte 
før 1868. Vi tar med oss glimt av utviklingen frem til nyere tid. En-
kelte områder  som Langestrands skole fra 1862 og områdene 
nord for skolen, burde vært med her. Av plasshensyn står noe 
over til neste bind som i hovedsak vil presentere utviklingen frem 
til idag. Da vil det legges vekt på nær historie, de små nærings-
drivende og endringen til forstad. Et fordypningsbind som også 
skal tilrettelegge for bruk i skolen skal avslutte fortellingen.
     Dette første bindet er basert på informasjonen som finnes 
på gamle kart, i branntakster, folketellinger, pantebøker og ikke 
minst bildet av Langestrand som kjentfolk har tegnet for oss. Der 
er vi spesielt Gunnar Christie Wasberg stor takk skyldig. 
     Fra 1767 var det lovpålagt branntaksering i byer og tettsteder. 
Hvert tiende år gikk offentlig oppnevnte takstfolk sine runder og 
beskrev og verdisatte folks bolighus, uthus og gjerder.  Mellom 
de fastsatte takstrundene bestilte huseiere branntaksering etter 
behov. Snekret man et tilbygg, ble gjerne takstfolkene rekvirert 
for å protokollføre husets nye verdi. Slike kilder gir innblikk i tidens 
sosiale forhold og byggeskikkens utvikling. For Langestrands del 
finnes dette materiale ned til 1809. At eiendommenes beteg-

Spiker fra Fritzøe 
Jernværk ca. 1820



Over: Slaggsten fra Fritzøe Værk. Ved jernutvinningen i marsoven ble det skilt ut ele-
menter og metaller med for høyt innhold av uønskede stoffer. De gamle jernverkene 
utnyttet slagget ved å lede den varme, flytende slaggmassen inn i støpeformer. Det 
ferdige slaggproduktet egnet seg som byggemateriale og var den tidens Leca. Mye 
av bygningsmassen ved jernverkene er bygget av slaggsten. Slaggstenen er selve 
symbolet på jernverkssamfunnet. Stenen på bildet er funnet av husets eier i stubbloftet 
til Langesgt. 7.  

Motstående side over: Akvarell av Larvik fra 1785. Akvarellen ble i sin tid funnet i en 
antikvitetshandel i Venezia. Langestrand til venstre i bildet. 

Motstående side under: Larvik av Wergman, 1835. Langestrand til venstre i bildet. Larvik 
hadde tilnavnet Nordens Neapel. (Akvarellen og litografiet tilhører Larvik Museum)
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FRITZØE VÆRK OG LANGESTRAND
Langestrand er et gammelt strandsted, som i likhet med andre 
gunstig plasserte kyststeder i Norge har hatt ulike virksomheter, 
gårdsdrift og fiskeri. Det unike ved Langestrand er at bydelen 
ble åsted for et jernverk og ble sentrum i Gyldenløves grevskap; 
Grevskabet Laurwiigen. Den bredt anlagte historien begynner 
med de sagnomsuste Jernskjeggene.
     Iver Jenssøn Jernskjegg var herre på Fritsøgodset fra 1540, 
og anla den myteomspundne Fresjeborgen som raste ut ved 
flomkatastrofen i 1653. Iver Jenssøn bygget sin første sag før Fre-
sjeborgen var reist, og han var høvedsmann for bergverkene i 
Norge. Ved sin død overlot han 6-7 sager til sønnen Peder Ivers-
søn. Dr. philos. H.O.Christophersen mener at grunnleggeren av 
Larvik by i realiteten var Iver Jenssøn Jernskjegg.

JERNVERKSPIONERENE 
Iver Jenssøns sønn, Peder Iverssøn, var humanist i europeisk tra-
disjon, og tok del i et miljø som har fått navnet Vestfoldhuma-
nismen. Fresjeborgen var sent på 1500-tallet tilfluktssted for eu-
ropeisk humanisme, omgitt av en fiendtlig innstilt luthersk stat. I 
forbindelse med at godset ble overdratt til Gunde Lange i 1623, 
fortelles det at Peder Iverssønn hadde bygget en jernhytte. Slik 
fremstår Peder Iverssøn som Fritzøe Jernværks pioner.
     Det egentlige Fritzøe Jernværk ble grunnlagt av Gunde Lan-
ge i 1643. Siden marsovnen fantes i 1670, er det rimelig å slutte 
at Gunde Lange fikk oppført en marsovn i 1643 - som tradisjonen 
viser til som grunnleggelsesåret. I 1649 skal driften ha blitt satt i 
gang for alvor. Gunde Lange oppførte den første dammen ved 
Eiet. Dammen brast i 1653 og la Langenes livsverk i ruiner. Vann-
kraften var den gang, og skulle fortsette å være, grunnlaget for 
industrivirksomhet i Hammerdalen. Navnet Hammerdalen skri-
ver seg fra den første jernhytten i dalføret i Jernskjeggenes tid. 
Likeledes er nok navnet Langestrand knyttet til Langefamiliens 
industridrift og tilholdsstedet Fritsøhus. 
     Gunde Langes sønn Niels Lange døde mislikt, forgjeldet og 
nedbrutt på en reise til København, og året etter ble godset øde-
lagt av naturkatastrofen som skylte industrivirksomheten vekk. 
Flommen tok også med seg halvdelen av den nye kirkegården 
på Langestrand. Etter flommen bosatte den 21 år gamle enken 

Merete Lange f. Giedde, og hennes to barn seg på Fritsøhus, en 
bolig de disponerte på Langestrand. Her undertegnet hun sine 
brev: ”fra Fritsøstranden”. Hun døde kort etter og skal ha blitt 
gravlagt under alteret til trekirken Niels Lange fikk oppført ca 
1650. Den lille kirken ble senere fornyet av Gyldenløve.        
     I begynnelsen produserte jernverket gryter, stangjern, ovns-
plater og annet. På Langestrand vokste det frem spredt bebyg-
gelse langs hovedveiene til Fredriksværn, Helgeroen og Skeen. 
Jomfru Ida Lange ble verge for de to foreldreløse barna etter 
Merete og Niels Lange. Hun kjempet forgjeves for å redde sag-
bruk og jernverk, men ble motarbeidet og møtte liten forståelse 
hos myndighetene. Verket manglet dessuten privilegier. Helt til 
1664 holdt hun bedriften gående, da trådte Ulrich Fredrik Gyl-
denløve frem med egne planer for verket, Langestrand og Lan-
gegodset. Ida Lange døde i 1667, og Niels Langes sønn Ove un-
derskrev deretter sine brev selv, og stedfestet med ”Fritsøhus”. 

ET NORSK GREVSKAP
I 1664 ankom Gyldenløve Norge som stattholder og fikk i opp-
drag å rydde opp i boet etter Niels Lange. Under et lengre opp-
hold i Larvik besluttet Gyldenløve å forme noe nytt ut av Lan-
gegodset. Med utgangspunkt i Hammerdalen og Langestrand 
skapte han ved maktbruk, intriger og forretningssans en gods-
samling som fra 1671 ble Grevskabet Laurwiigen. 
     Ida Lange og arvingene ga tapt og Fritzøe Værks egentlige 
historie begynte med Gyldenløve i 1671. Da begynte også Lar-
vik bys historie. Bebyggelsen langs Storgaten og under Bøkker-
fjellet frem til Tollerodden fikk bystatus, mens Langestrand ble 
værende et strandsted uten handelsprivilegier, en av de ”frie 
Grunder”. Uavhengig av jernverket har Langestrand alltid hatt 
sine fiskere og folk som drev næring uten priviligert status.    
     Grevskapet innebar at all makt ble samlet i grevens hender. 
Både byen og strandstedet var underlagt grevens og jernver-
kets prioriteringer. Jernverket hadde mange naturlige fordeler i 
beliggenheten ved Farriselven, nærhet til havet og sjøtransport 
og dessuten de store skogene som tilhørte greven. Skogene ga 
trekull til marsovnen og jernmalmen fra gruvene ved Arendal 
kom sjøveis. De naturlige fordelene bidro til verkets vekst, og 
gjorde jernverket til hærens og marinens prioriterte samarbeids-

Over: Jernskjeggenes grav-
plate i Hedrum kirke. 
Under: Fra Acricolas verk om 
metallene (1500-tallet), jern-
hytte, fremstilling av jern.

Over: Røsting av malm i røs-
tingsovner. Fra Acricolas verk 
om metallene (1500-tallet).

Ulrich Fredrik Gyldenløve var 
”uekte” sønn av Fredrik III. Han 
var en høyt betrodd mann i 
dobbeltmonarkiet. Hans be-
tydning for Larviks og Lange-
strands utvikling kan ikke over-
vurderes.
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partner. Grevskapets struktur og grevens allmakt ga jernverket 
fordeler ingen andre verk i Norge kunne vise til. Byborgerne ble 
vingeklippet  til grevens og verkets fordel. Eneste uavhengige 
embetsmann var tolleren på Tollerodden. 
     Borgerne i Larvik by fikk sin naturlige næringsutvikling begren-
set av verkets behov, som særlig gikk ut over muligheten til å 
drive trelasteksport for egen regning. Likevel vokste det frem 
et selvbevisst handelspatrisiat i Storgaten, og et fåtall borgere 
oppnådde eksklusive kontrakter på grevens tømmereksport. 
Slik oppsto også ulike lokale bånd til grevemakten.

VÆRKSSAMFUNNET
Langestrands storgate vokste frem langs veien til Helgeroa, nå-
værende Kirkegaten. Her slo marsmestre, byggmestre, skippere 
og større handelsmenn seg ned og bygget romslige borgerhus. 
Området langs den gamle veien til Fredriksværn, nåværende 
Fjellgaten inklusive Brønngaten og deler av Langesgate, ble tid-
ligst bebygget. Nærmere verket bodde marsmestre og smeder. 
Bak bygningene langs gaten lå mindre eiendommer bebodd 
av arbeidere, skomakere og fiskere. Gjerne små stuer med ett 
rom og kjøkken. Bebyggelsen i dette sentrale området oppsto 
sannsynligvis i verkets første tid. 
     Arbeidere slo seg etterhvert ned i bakkene ovenfor Kirkega-
ten, der det nå heter Eidgaten, Øvre og Nedre Damsbakken, 
Øvre Fritzøegate og Skolestredet. Disse områdene ble senere 
fortettet, og etterhvert ble små arbeiderstuer påbygget eller for-
trengt av hus tilhørende skippere, styrmenn og handelsmenn. 
     Eliten på Langestrand bodde nærmest verket. Oberinspek-
tøren, grevens stedfortreder, ble i begynnelsen av 1700-årene 
plassert i Nedre Fritzøegate 1, i et standsmessig barokkanlegg 
med fløyer og innelukket tun som sto intakt frem til 1999. Ober-
marsmesteren bodde vegg i vegg i Nedre Fritzegate 3. De to 
anleggene dannet et særpreget dobbelttun. I folketradisjonen 
var deler av det søndre anlegget Langenes gamle Fritsøhus. 
Som en pendant var kirken plassert parallelt med, og østen-
for det antatte Fritsøhus. Ved jern- og produktlagrene ble det 
i 1690-årene bygget en staselig bolig for jernverksforvalteren. 
Verkets og grevskapets elite var samlet på et område litt til si-
den for støyen nede i Hammerdalen. Bare sagbruksforvalteren 

bodde mer for seg selv, i Saggården ved Farriselvens bredd. 
Etter lønnen å dømme var han litt lavere rangert.

VÆRKSGATEN
16- og 1700-tallets jernverk var samlet langs Værksgaten som 
strakte seg fra den nåværende broen over Farriselven frem til 
Kirkegaten 2. Skillet mellom bedrift og boligområde var ikke ab-
solutt, slik det ble i moderne tid. Nederst i Hammerdalen var 
lange hammerbygninger, hvor spiker og stangjern ble formet 
under tunge, vanndrevne hammerslag. Nærmere Forvalter-
gården lå den store og høye marsovnen, slik at trekull kunne 
tilføres over en bro fra Øvre Værksgård hvor det var lagerbygg 
for trekull. I svingen opp mot Langestrand møtte veifarende 
Forvaltergårdens mektige patrisierfasade. På den andre side 
av veien, oppunder Øvre Værksgård, lå laftede lagerbygg 
på rekke og rad. Forbi Forvaltergården var råjernsgården med 
lagerskur for jern. Bakenfor lå pliktfogdens gård, et hovedhus 
med fløy i vinkel, som inneholdt arresten. Deretter kirken, Ober-
inspektøranlegget og Obermarsmestergården, inntil Værksga-
ten ble avsluttet i Kirkegaten av snekkerverksted, tørkehus og 
materiallager. Dette var i korthet 1700-tallets jernverk. Den store 
endringen skjedde i 1856 da Michael Treschow lukket bedriften 
med portbygninger og teglstensfløyer og skapte Værksgården 
slik vi kjenner den i dag. De gamle verksbygningene utenfor 
området ble boliger. Med tiden svant hukommelsen om Vær-
ksgaten. Den moderne bedriften Treschow Fritzøe A/S definerte 
seg innenfor en tidsmessig sammenheng i et nyformet fabrikk-
område.

VEKST OG INVESTERINGER
Det var liten befolkningsøkning på Langestrand frem til midten 
av 1700-tallet. 1740-årene var oppgangstid, og i siste del av 
1700-tallet ble det investert i fornyelser og ekspansjon. Den store 
dobbelte marsovnen ble bygget i 1760-årene og representerte 
et teknisk fremskritt og produktivitetsforbedring. Grev Christian 
Conrad, i folketradisjonen noe ufortjent fremstilt som ”Den onde 
greve”, var initiativtager til nyvinnningen, likesom han også fikk 
bygget den nye Stordammen av sten og sementforsterket kalk-
mørtel. I motsetning til tidligere grever besøkte han verket, og 

Lorentzen: Marsovnhytte, utsnitt 
maleri ca 1800 (Bærums Værk)

Lorentzen: Marsovnkrans. Malmen 
ble tilført fra marsovnkransen. 
Utsnitt av maleri ca 1800

Lorentzen: Smeltehytte ved 
marsovnen. Flytende jern ledes til 
sandformer 
Under: Stangjernshammeren

Skute i fraktfart for Fritzøe Værk. 
Larvik var tett knyttet til kontinen-
tet gjennom  skipsfart og handel. 
Ikke minst trelast og jerneksport la 
beslag på mange skipsfrakter (ca. 
1880)

Christian Conrad. Greve og 
levemann i rokokkotidens ånd. 
Personlig involvert i Fritzøe Værk
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viste stor interesse for arbeidere og ansatte. Grevene støttet 
seg gjennom hele historien på en dyktig teknisk ledelse og ad-
ministrasjon. Booppgjøret etter obermarsmester Friis Pedersen i 
1790 forteller om en belest og kultivert herre med internasjonale 
forbindelser. Ikke bare holdt verket seg med jernverksteknisk ek-
spertise, men greven ansatte også en egen byggmester. Fag-
miljøet og spesialarbeiderne preget Langestrand frem til 1868 
- sammen med en underklasse av arbeidsmenn og daglønnere 
og deres familier.

I BERGRÅDENS TID
I 1805 ble grevskapet innløst av kongen, da grev Ahlefeldt-Laur-
vig ikke lenger så seg i stand til å opprettholde en forsvarlig øko-
nomi. Kong Fredrik VI overlot driften til bergråd Peter Petersen, 
en original og innsiktsfull mann med tiltakslyst. Petersen hadde 
høy teknisk kompetanse og foresto selv konstruksjonstegninge-
ne til den nye marsovnen på Moholt. Han tok initiativ til å bygge 
arbeiderbarakker, en idè som ellers først fikk fullt gjennomslag i 
midten av 1800-årene. Grev Reventlow bemerket under sitt be-
søk i Larvik i 1811 hvilket godt initiativ dette var, og påpekte be-
hovet for ytterligere barakker. Arbeidernes boforhold bekymret 
de ansvarlige for verket i denne perioden. Dette var en tid hvor 
nye sosiale ideer gjorde inntog i Europa. Bergråd Petersen sør-
get åpenbart for sine ansatte, og i kilder kan man finne bemerk-
ninger om at en beskjeden bolig er skjenket en fattig arbeider. 
Treskjærer Ole Grøn hadde i likhet med andre fri bolig bekostet 
av jernverket. Bergråden bodde selv i den gamle obermars-
mesterboligen Nedre Fritzøegate 3, som han utvidet og formet 
til dagens anlegg. Det ble bygget mye nytt under bergråd Pe-
tersen, og driften ble lagt om ved at den gamle dobbelte mar-
sovnen ble tatt ut av bruk og jernsmeltingen flyttet til Moholt, 
nær ubegrensede brenselsressurser. Mektige grunnmurer etter 
trekullageret på Moholt forteller om den byggeglade bergråd. 
Han hadde en samarbeidspartner i den dyktige byggmester 
Hans Christian Lind. 

BYBORGERNE INNTAR LANGESTRAND
I 1817 inntrådte en radikal omveltning i Fritzøe Værks historie. For 
første gang siden Ove Lange gikk jernverket over til lokalt eier-

skap. De tidligere verksfunksjonærene Børre Gether og Michael 
Falch slo seg sammen med prost Johan Fredrik Sartz og broren 
Mathias. Interessentskapet kjøpte jernverket av danskekongen 
gjennom en låne- og kjøpsavtale. Avtalen var beheftet med et 
forbud mot å fradele eiendom. Dermed var de avhengige av 
det internasjonale jernmarkedet for å innfri tilbakebetalingen. 
Frem til 1820-årene gikk det fremover, men med markedssvikt 
begynte rentene å hope seg opp. I en tid da det meste av 
handelspatrisiatet i Norge bukket under, holdt de fire det tross 
alt gående helt til 1835. Kong Fredrik VIs advokat og rådgiver 
i saken, Fredrik Willum Treschow, kjøpte pantebrevet i 1835 og 
innløste de gamle grevskapseiendommene. 

TRELAST, MØLLE OG PROSESSINDUSTRI   
Fredrik Willum Treschow overlot til sønnen Michael å drive de 
gamle grevskapseiendommene. Michael Treschow slo seg ned 
i Oberinspektørboligen frem til han fikk oppført Fritzøehus ved 
den gamle veien til Helgeroa. Han rasjonaliserte, fradelte jord-
brukseiendom, investerte i jernverket ettersom prisene på ver-
densmarkedet ble gunstige, og etablerte ny marsovn i Ham-
merdalen, rett nord for den gamle. Valseverket var en teknisk 
nyvinning, men i 1860-årene medførte ytterligere fremskritt at 
jernprisene sank til det ulønnsomme for de gamle norske jern-
verkene. I 1868 var jernverkstiden over for Fritzøe Værk, og i 
årene fremover ble det investert stort i mølledrift, tresliperi og 
cellulose. Trelasteksporten økte, og høvleriet innførte det siste 
i mekanisk høvling av trelast. I 1970-80 årene begynte bedrif-
ten en ny omstrukturering, og baserer seg idag på stenindustri,  
byggevarer, skogsdrift/naturressurser og eiendomsutvikling.

LANGESTRAND I LYS AV FRITZØE VÆRK        
Boken avsluttes med jernverkets opphør i 1868. Langestrands 
historie kan ikke forstås uten Fritzøe Værk. Den sosiale sammen-
setningen på Langestrand var betinget av jernverkets behov 
for spesialisert arbeidskraft. Byggeskikken følger den sosiale 
sammensetningen, og kan forstås  i sammenheng med sin for-
utsetning. Denne historien fortelles gjennom de enkelte hus. 
Kanskje blir den gotiske skriften i gamle papirer levende nok til 
å egge interessen for verkssamfunnet?

Kong Fredrik VI, eier av grev-
skapet fra 1808 - 1817

Johan Fredrik Sartz, en av de 
fire Larviksborgere som kjøpte 
grevskapet av Fredrik VI i 1817             
(Stortingsarkivet)

Michael Treschow bestyrte 
Fritzøe Værk og grevskapsei-
endommene for sin far, Fredrik 
Willum Treschow
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Ytterst på det store asfalterte arealet som utgjør gamle Sanden 
står fremdeles et fyrlykthus på tynne, stolpete ben og rett utenfor 
er en gammel mære, slik man kan se på xylografiet fra 1860. På 
Sanden møtes gammelt og nytt. Under den asfaltdekkede plas-
sen trer gamle tømmerbrygger frem og forteller om nye brygger 
på tidligere tiders virksomhet.
     Mot sydøst, vendt mot sjøen, er den gamle patrisierhusrekken i 
Storgaten - symbolet på byborgernes utkomme gjennom århun-
drer. I en by hvor grevskapet la bånd på næringsvirksomhet, sto 
skipsfart tilbake som fri syssel. Skipsfarten ble viktig for byen. Idag er 
danskebåtens anløp et gjenværende uttrykk for byens tilknytning 
til kontinentet. I enden av Storgaterekken er tollerboligen Tollerod-
den, bygget rundt 1670. På Sanden var det også toller og tollvakt-
hus, og utenfor ankret skip med last. Sanden var utskipningshavn. 
På den andre siden av Farriselven ble malmen fra Arendal losset, 
der Fritzøe Brygge idag uttrykker arkitekt Niels Torps visjon om et 
urbant liv i sjøkanten. 
     Nærmere  Stavernsveien lå Wallboardfabrikken, oppført etter 
krigen og revet i 2005 for å gi plass til moderne næring og kultur-
hus. Sanden har vært gjenstand for konflikter rundt hevdvundne 
rettigheter og eiendomsrett - bedriften eller innbyggerne. Plane-

ne for Sanden har vært i støpeskjeen lenge, og området er 
i endring. 

VANDRERUTE 1
SAG OG MØLLE

SANDEN - FRA UTSKIPNING TIL KULTURHUS?
Sanden ble utviklet som tomt for utskipning av trelast så langt 
tilbake som ca. 1600, kanskje enda tidligere. Bredden på begge 
sider av Farriselvens utløp ble benyttet til lasting og lossing, mens 
Sanden var den viktige lagerplassen. 
     Området består av avleirede sand- og morenemasser. På 
den vestre siden avgrenses Sanden av Farriselven, på den østre 
av Lilleelven som nå er lagt i rør. Området ble tidligere benyttet 
som ekserserplass og til sportslige aktiviteter: ”Arena for hurtigløb-
ning” forteller lokalhistoriker Per Nyhus. Lilleelven var vaskeplass 
for Langestrands og Fritzøebakkens (Bøkelias) kvinner.
    Ved Lilleelven, rett under Bødkerberget, lå Larvik Bad. Grunn-
lagt av doktor Holm i siste kvartal av 1800-årene. Badet ble flyttet 
opp til Badeparken og fikk da navnet Farris Bad. Ytterst på San-
den ble det etablert et kommunalt badehus i 1879. En pir med 
badehus og inngjerdinger for usjenert bading. Tidligere var en 
periode med båtbyggeri her. Om en båt som ble sjøsatt herfra 
fortelles det at tre ravner fulgte båten, men de nektet å fjerne 
seg. Båten sank rett til bunns på jomfruturen.
     På 1600-tallet fantes ikke opparbeidede veiforbindelser over 
Sanden. Først på Linds kart fra 1802 vises en tilknytning til Storga-
ten som fortsetter over Farriselven og videre bort langs stranden 
og opp Langesgate. Forbindelsen opp Nedre Fritzøegate er noe 
mer beskjeden i 1802. Tollvakthuset var en annen og eldre byg-
ning på Sanden.

Den gamle tollboden 
på Sanden

Anno 1885

fakta

1918

SANDEN

Kartet fra 1820 viser be-
byggelse og topografi 
på Sanden og i Saggår-
den



Farriselven ble drivkraft for sager på 1500-tallet. Den første 
møllen kom allerede på 1200-tallet. Vannkraften innebar en 
teknisk revolusjon og befestet elvens betydning frem til mo-
derne tid. Fire broer knytter de to breddene sammen. Broer 
har det vært her så lenge det har vært virksomhet. Siden 
menneskene bosatte seg på Langestrand har fiskere hatt 
havn i Farriselvens naturlig beskyttede leie. Idag har lystbåter 
overtatt rollen som brukere av Farriselven.  Elven har sammen 
med Lågen hatt en vesentlig betydning for Larvik og Lange-
strand. Det opprinnelige navnet skal ha vært Nannarå.
     Vi vandrer langs elven over til Saggården og klatrer ned på 
de gamle trebryggene på østre elvebredd. Værslitte stokker 
drevet ned i elvebunnen bærer gammel gangplank, men 
tidens tann har tæret. Når vi går vi opp til Stavernsveien og 
over til Saggården, tar vi en titt på lenseinnretningene med 
gangplanker nedenfor Sliperiet. Tømmerstokker ble samlet i 
lensene og huket inn av en teknisk innretning, kjerraten, og 
fliset før forvandling til cellulosemasse. De massive gråstens-
murene under Sliperiet kan skrive seg fra tidligere virksomhet. 
Her lå de første mølleinnretningene, nær elven. 

fakta
BÅTPLASSER OG BROER
I uminnelige tider har fiskere fortøyd ved elveutløpet, en ideell 
havn for mindre skuter og prammer, beskyttet mot havet som 
står rett inn. Her ble det før 1688 anlagt brygger for lasting og 
lossing, isfritt det meste av året.     
     Etterhvert som folketallet steg og arbeiderklassen økte, gjorde 
folk hevd på båtplasser til fiske og fritidsbruk i nedre del av elven. 
Tilleggsnæring fra havet var kjærkomment for Langestrands be-
folkning. De mektige eierne av Fresjegodset fortrengte de min-
dre brukernes rettigheter. Likevel fortsatte fiskere og ansatte ved 
virksomhetene å bruke elven. I 1791 ga en ”Placat” grevens til-
latelse for andre. Fattigfolk som ernærte seg av fiske ble innrøm-
met avgiftsfri bruk. Tillatelsen ble opprettholdt i 1819 og 1877. 
     Rett til opplag på Sanden var en del av overenskomsten mel-
lom byen og Fritzøe Værks eiere i 1819, men i 1956 frasa bystyret 
seg innbyggernes hevd. Det utviklet seg en konflikt mellom båt-
brukerne i Farriselven og bedriften, men i 1960 fastslo Høyesterett 
industribrukens forrang siden Langenes tid. Med tiden har bryg-
ge- og båtbruken endret seg. Yrkesfiskerne hadde plasser på 
vestsiden ved Langestrandsbroen. På bryggen ved Høvleriet sto 
”Børsen”, en enkel plankebu hvor fiskerne hengte garn til tørk. 
Kasser med nyfanget fisk for salg ble stablet på lave trebenker, 
og her kjøpte fiskehandlerne fisk.
     Nordenfor var det pramskur og flytebrygger som etterhvert 
ble fastgjort. På østsiden av elven finnes fremdeles en gammel 
kai. Rundt 1960 lå 70 småbåter i elven. 3 båter tilhørte yrkesfis-
kere, 24 tilhørte ansatte og 40 tilhørte folk fra andre bydeler.
      I 1677 forbandt broen ”Nannarbro” sliperiområdet med vest-
bredden. Den første Langestrandsbroen ble bygget i 1794, der-
etter ble det konstruert en svingbro og nåværende bro er fra 
1954.  Fra 1809-18 verserte en sak om ny bro over Lilleleven. Den 
nye ”Rødbroen” ble tegnet av Langestrands Hans Christian Lind. 
Fritzøe Værk hadde sine egne brokonstruksjoner i tilknytning til 
driften. Den eldste hovedveien gikk ned Kongegaten, over 
Saggården og Farriselven høyere opp. Derfra ut på Langestrand 
hvor den delte seg til forskjellige destinasjoner. 

VANDRERUTE 1
SAG OG MØLLE

BRYGGER OG 
BROER

Lenseanlegget utenfor 
Tresliperiet

Utsikt mot elvens utløp Broen over Farriselven 
anno 1920

Båtplasser og tømmer 
anno 1920

Broen over Farriselven 
ble bygget med en 
svingmekanisme

20

Kaianlegget i 1785



SAGER OG BORDTOMT
Øya, eller Saggården, er i likhet med Sanden dannet av sand-
banker. Området ligger mellom Farriselven og Lilleelven. I 
Saggården var det oppgangssager og fra 1840-årene sirkelsa-
ger. Helt opp til vår tid har det vært lagret trelast her.
     Sagbruksvirksomheten skriver seg tilbake til verkets tidligste 
tid. I løpet av 1700-årene var sagbruk og trelasteksport ikke den 
viktigset inntektskilden, noe som speiles i at sagbruksforvalteren 
var den dårligst lønnede av forvalterne. En årsak til nedgangen 
var nok at skogene ble fattigere på godt eksporttømmer. Mal-
met furu var best betalt, og driften ble dengang ikke underlagt 
økologiske prinsipper. Til tross for nedgangen i lønnsomhet, var 
prisene stigende gjennom perioden. 
     Transporten til utlandet ble besørget av larviksborgere som til 
tider satt på gunstige kontrakter med greven. I siste halvdel av 
1700-årene ble sagbruksdriften satt bort. Det er ingen tvil om at 
en del byborgere tjente store formuer på gunstige kontrakter 
med greven. Sagbruket var brysomt å forvalte for grevskapet, 
da næringen krevet spesiell innsikt som greven og hans betjen-
ter ikke besatt. Senere på 1800-tallet skulle sagbruket bli en ve-
sentlig næring for bedriften.
      Saginnretningene ved Farriselven besto i begynnelsen av 
1800-årene av seks priviligerte blad, og fra 1843 i tillegg to sir-
kelsager. I 1865 var det gamle anlegget skrøpelig og ble erstat-
tet av et nytt sagverk. Seks oppgangsrammer med flere blad, 
tre dobbelte og en enkelt sirkelsag som skar 12000 tylfter i året. 
Rundt 30 mann betjente det nye anlegget.         
     Linds kart fra 1802 viser at Saggården var opplagstomt og 
stort sett ubebygget. Fire saginnretninger med rennetilførsel av 
vann er markert på kartet. En liten bygning ligger ensom nede 
ved Stavernsveien. Området er tegnforklart som Sagbruket.

fakta

På nordsiden av Stavernsveien ligger Saggården, idag et 
stort, åpent areal. Tidligere var området en travel arbeids-
plass, og inntil nylig lagringsplass for trelast med store lager-
skur i blikk.
     I Saggården sto de gamle sagene med store flishauger, 
og plankestablene lå tett. Mot elven var sagforvalterens bo-
lig, og lenger oppover tårner Mølla, Sliperiet og andre store 
bygg over horisonten. 
     Saggården var den delen av verket som lengst holdt på 
sitt gamle uttrykk med planker, flishauger og sager slik det 
hadde vært i uminnelige tider siden herrene på Fresjebor-
gen styrte virksomheten. Når sagene ble startet opp, fortel-
les det at hele Langestrand ristet.
     Jernbanen etablerte et markant fysisk skille mot område-
ne oppover langs Kongsveien i øst som tidligere var en del 
av verkets yttergrenser. ”Under rennene” og i Fritzøebakken 
mot byen bodde det arbeidsfolk med tilknytning til verket. 
Vannet til sagene ble tilført i vannrenner av tre, høyt over 
bakken, og de som bodde under vannrennene, fikk denne 
treffende, men merkelige betegnelsen på sitt nærområde. 
     Saggårdens karakter dannes av anleggene rundt. Idag 
en tom plass åpen for nyutvikling. Sagenes tid er forbi, og 
det er et tidsspørsmål før ny næringsvirksomhet reiser seg.
     Den viktigste kvaliteten ved Saggården er topografien. 
Saggården innleder Hammerdalen som strekker seg opp 
mot Farris. Perspektivet oppover dalføret er ennå fattbart, 
da bygningsmassen fordeler seg med høydene mot vest. 
Dalføret langs Farriselven er en viktig del av Larviks topogra-
fiske identitet, men også rammen om en av Norges eldste 
virksomheter.
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faktaMØLLA
I Møllas utvikling er det flere årstall som fremstår som viktige: 
1300, 1540, 1874, 1894, 1953, 1961, 1980 og 1991. Oppram-
singen viser den utrolige spennvidden i Møllas historie. Her er 
middelalderhistorie og nær fortid konsentrert i en sammen-
satt bygningsmasse. De eldste sporene befinner seg riktignok 
i bakken og ikke direkte i veggene. De eldste bygningene var 
av tre, men moderniseringer og branner medførte en sanering 
som resulterte i teglarkitekturen vi ser idag.
     Møllegaten 3, eller Fritzøe Møller, er egentlig tre separate 
teglbygninger: Nedre mølle (1872), Øvre mølle (1878) og Ma-
gasin (1872). Senere sammenbygget og utvidet 1894, 1953, 
1961, 1980 og 1991 og kornsilo fra 1929.
     Mølla representerer den eldste virksomheten i området. 
Korndyrkende bønder har i uminnelige tider kjøpt kverntjenes-
ter av dem som eide en elv som drev kvernstener. Mel har 
alltid vært en grunnpilar i matvareproduksjonen, og møllevirk-
somhet var en sentral og viktig næringsvei. I dagens mølle-
bygning er arbeiderne som bygget bedriften representert ved 
mange personlige navnetrekk på bjelkene.
     Opp til 1874 var driften vesentlig organisert for leiemaling av 
korn, deretter som egen handelsmølle med utallige ombyg-
ginger og moderniseringer. 
     Før 1870 lå møllebygget nærmere Farriselven - nærmere 
drivkraft og energi. Kartet fra 1802 viser at mølla i gammel tid 
lå der Tresliperiet nå er. Kanskje er en del av stensettingene 
ved bredden av Farriselven, nedenfor Tresliperiet, rester etter 
fordums møllebruk med aner til renessanse, middelalder og 
hvem vet hvor langt tilbake. Møllevirksomheten opphørte i 
2005, og lokalene leies ut til ulike kulturbedrifter. 

Mølla fremstår som en ”kinesiske eske” - lag på lag med til-
føyelser. Det store bygningskomplekset rett ovenfor Saggår-
den, langs jernbanelinjen, er en ruvende bygningskropp - 
sammensatt av fasadeplater og tegl av ulik årgang. Innerst 
er de gamle møllebygningene fra siste del av 1800-årene.
     Ser vi nærmere på fasadene, trer byggeperiodene tydelig 
frem. Blikkplatene binder eldre separate bygninger sammen 
til et nyere hele. I fantasien kan vi avkle møllebygningene 
og forestille oss de enkelte bygningskroppene.  Detaljer av 
gammel murmesterkunst pryder ennå deler av fasadene der 
fasadeplatene ikke har tildekket murerens håndverksglede. 
Legg merke til konsollene oppunder gesimsen og oppdelin-
gen av teglfasadene i felt. 
    Vi vandrer gjennom den smale passasjen nordover, tar 
til høyre og runder hjørnet mot toglinjen. En liten tur mellom 
jernbanelinjen og Mølla åpenbarer gamle fasader med de-
taljering i tegl. Her på baksiden er det lettere å få øye på de 
gamle bygningenes plassering, slik vi ser på fotografier fra 
1880-årene. 
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EL-VERKET
El-verket ble bygget der det tidligere sto to bygninger; suk-
kerverket og en gammel formerstue. Vinteren 1885-86 ble det 
første el-verket bygget. Det ga strøm til belysning i møllene, 
sagbruket, sliperiet, det mekaniske verkstedet, kontorene og 
magasinene. En 30 hestekrefters turbin drev to dynamoer.
     Vannforsyningen kom fra Mellomdammen og fallhøyden 
på 11 meter begrenset produksjonspotensialet. Ved å legge 
vannet i 2,8 meter tykke klinkede jernrør helt fra Farrisdammen 
kunne fallhøyden økes til 23,6 meter fordelt på 700 meter strek-
ning. Det var nedgangstid og arbeidene med nytt el-verk ga 
mulighet til å omplassere nesten 200 mann fra sliperiet. Arbei-
det ble ledet av ingeniør Segelcke. Treschow inngikk avtale 
med Larvik kommune om kraftleveranse til byen, for kapasite-
ten var stor nok til å forsyne både egne fabrikker og nærsam-
funnet rundt. 
     Anlegget sto ferdig i 1901 og ble påbygget i 1907 og 1911. I 
1927 og 1933 ble el-verket forbedret.  Etterhvert ble all produk-
sjon, sagen untatt, drevet av elektrisitet. El-verket muliggjorde 
bedriftsekspansjon som ellers ikke ville latt seg gjøre. Utover på 
1900-tallet ble andre vassdrag i Vestfold utbygget. Den før-
ste bedriften utenfor Larvik som sluttet avtale med Treschow-
Fritzøe om leveranse var Framnes Mek. Verksted i Sandefjord. 
I løpet av 10 år formådde bedriften å elektrifisere hele Vest-
fold fylke. Utbyggingen av elektrisk kraft i Vestfold skyldtes i 
hovedsak Treschow-Fritzøes innsats. På bakgrunn av ny lovgiv-
ning ble kraftanleggene med unntak av Hammerdalen solgt 
til Vestfold fylke i 1920. 

HENRIK BULL
Henrik Bull ble født i Christiania i 1864 og døde i 1953. Utdannet 
i Christiania og Berlin, egen praksis fra 1888, direktør ved den 
Kongelige Tegneskole og for Jubileumsutstillingen i 1914.
     Arkitekt Henrik Bull rager høyt i norsk arkitekturhistorie. Han 
er mest kjent for Regjeringsbygningen, Historisk museum og 
Nasjonalteatret, alle i Oslo. Han benyttet seg ofte av virkemid-
ler hentet fra norrøn formgivning innenfor en ramme som kan 
beskrives som jugendstil og nybarokk. Han ble engasjert til å 
tegne utvidelsen av Fritzøehus i 1887-90. Den stilrene nyrenes-
sansevillaen ble utvidet til et eventyrlig slottskompleks hvor 
uventede innfall og flere stilarter egget fantasien. El-verket er 
et av hans mindre verk, men likefullt en liten juvel i samlingen.     

fakta

Vi går nordover forbi Mølla, til en fremmedartet teglbygning 
som mest av alt ligner et barokkslott med tårn, omgitt av 
vann. Illusjonen brytes av det mektige vanntilførselsrøret for 
turbinene. El-verket ble oppført i 1901, i generøs historiseren-
de stil, på et tidspunkt da elektrisitet var en fremtidsvisjon i 
ferd med å virkeliggjøres. Arkitekt Henrik Bull anvendte arki-
tektoniske uttrykk fra en storhetstid i europeisk byggekunst, 
barokken. Særlig de karakteristiske hjørnetårnene med kup-
pel og mansardtak egger fantasien. Kraftstasjonene fra 
denne ekspansjonsperioden ble alle bygget med mektige, 
arkitektoniske virkemidler. Sammenlignet med andre større 
kraftanlegg, fremstår Treschow Fritzløes El-verk mer som et 
lite smykke.
     Moderne funksjoner manifesterer seg gjennom vindusplas-
sering og form. Turbinrommet erstatter slottets sal, men gir 
et tilsvarende festlig og storslagent inntrykk med de mange 
og store vindusflatene. De sammensatte bygningskroppene 
er stramt komponert, men detaljeringsgleden titter displinert 
frem på utvalgte steder og gir anlegget overskudd. Mellom 
jernbanesporet og El-verkets østside er det runde eventyrtår-
net ut mot Farriselven. Derfra ser vi mot den gamle Mellom-
dammen som forsynte el-verket med kraft før vannet ble 
lagt i rør helt opp til Farrisvannet. El-verket innledet en ny era 
for Treschow-Fritzøe.
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TRESLIPERIET
I 1860-70 årene ekspanderte papirindustrien. Det ble investert i 
produksjon og bedrifter. Sentralt sto sliperiene hvor tømmer av 
gran ble omdannet til flis som ble foredlet til cellulosemasse. Tys-
keren Keller greide å omdanne cellulose til papir i 1840-årene, 
og i 1863 fikk Norge sitt første tresliperi. Fritzøes skogeiendommer 
var et naturlig grunnlag for slik virksomhet, og i 1875 sto Tresli-
periet ferdig. En teglbygning med et treskur mot gavlveggen, 
hvor tømmeret ble barket før det ble mast til flis av turbindrevne 
”svenske stener”. Slipemassen ble tørket med varm luft på loftet. 
Sentrale årstall for utvidelser og moderniseringer er 1881, 1919, 
1933 og 1975. Det første tresliperiet ble oppført i 1875, men brant 
etter åtte dager. Deler av bygningen lot seg redde, men det tok 
ett år før produksjonen kom igang igjen.
     Tømmerrennen gjennem Hammerdalen til sagbruket fikk en 
avgrening til sliperiet, hvorfra tømmeret med håndkraft blev 
slept 10-20 meter op til kappsagen. Manøvreringen av rennen 
skjedde ad optisk vei; på et skur i verksgården ved det nuværen-
de klokketårn stod en signalskive som betjentes fra sagdammen 
ved snortrekk. Skivens stilling fortalte folkene oppe ved Farrisvan-
net når tømmeret skulle slippes ned i rennen (Omang). De siste 
rennene var av stål, og ble revet på 1970-tallet.
     Sliperiet ble ombygget for el-kraft tidlig på 1900-tallet. Sliperiet 
fikk sin siste oppgangstid i 1975 da man satte i gang produksjon 
av termomekanisk masse. Dette nye tilskuddet til den tradisjo-
nelle produksjonen sikret nye markeder for bedriften. Siste byg-
ningsmessige utvidelse var i 1975. I 1993 ble driften nedlagt.

fakta

Mellom Mølla og Farriselven ligger et stort bygningskompleks 
oppført i flere perioder. Tresliperiet ble først anlagt i 1875, der 
1802-kartet viser at den gamle mølla lå, tett ved Farriselven. 
Sliperiet ble etterhvert utvidet i alle retninger. 
     Sydover mot Saggården strekker seg en funksjonalistisk 
fabrikkfløy fra 1930-tallet. Den eldste og noe ombyggede fa-
brikkbygningen i komplekset ser vi med saltak og gavl mot 
nord - nærmest broen og parallelt med elven. Bygningen 
har rundbuede vinduer, og den høye gavlen bærer noe 
preg av romansk og gotisk stil. 
     Østenfor, nærmest Mølla, stikker en renessansepreget 
fabrikkfløy frem. Slakere tak, romanske vinduer hvor hoved-
motivet er et tilbaketrukket (forblendet) rundbuet parti med 
to mindre rundbuede vinduer. Dette er samme idè som Paul 
Due benyttet til Festivitetens salsvinduer. Hele komposisjonen 
er likevektig, og gir nesten et sakralt inntrykk.
     Her ble tømmerstokker slipt til flis - utgangspunktet for tre-
masse til bruk i papirindustrien. Fremtidsrettet i annet kvartal 
av 1800-tallet, men industriell fortid på 1970-tallet. Industri-
landskapet savner et innslag som dominerte tidligere - ren-
nene som førte tømmer fra Farris til bedriften.
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Tresliperiets nordøstre 
fløy er utført i italiensk 
renessansestil
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Tresliperiet anno 1885 
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 Arbeidere ved Mølla i 1890-årene. Legg merke til den morsomme balkongen i støpejern. 
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Fra Sanden, med utsikt mot spissen av bryggen på Batteristrandsiden. Bygningen helt til venstre 
er den gamle tollboden på Sanden.
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